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Pogo w Jubilatce

Wielokulturowy tygiel w Gimnazjum nr 2

XXIII Œwiatowy Dzieñ Chorego w "Niebieskim Parasolu"

"Wernisa¿ wystawy “Malujemy samodzielnie i z pomoc¹"

Atrakcyjne wydarzenia w Szkole Podstawowej nr 3
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Przypominamy
Urz¹d Miejski w Chojnowie przypomina
o obowi¹zku wnoszenia op³aty rocznej
z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu.
Op³atê nale¿y uiszczaæ corocznie, bez wezwania w terminie do 31 marca. Wp³at
mo¿na dokonywaæ w kasie urzêdu lub na
konto: Bank Spó³dzielczy w Chojnowie
13 8644 0000 0001 4906 2000 0020.
Informacjê o wysokoœci op³aty zainteresowani uzyskaj¹ pod numerem telefonu
76 818-66-84 b¹dŸ w kasie urzêdu.
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Chojnów 1945
10 lutego, w 70 rocznicê zdobycia przez wojska
radzieckie grodu nad Skor¹, chojnowscy
kombatanci i w³adze miasta z³o¿yli wieniec
pod obeliskiem przy ul. Chmielnej, upamiêtniaj¹c wydarzenie, które zamykaj¹c pewien
rozdzia³ miasta, otwiera³y nowy.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
* Opracowywany jest projekt zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chojnowa.
Przewidywany termin zakoñczenia prac:
maj - czerwiec 2015 r.
* Rozpoczêto procedurê zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieœcie
Chojnów : Uchwa³a Rady Miejskiej Chojnowa
XLIII/216/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
zmieniona uchwa³¹ Nr VI/22/15 z dnia 29
stycznia 2015 r. (Biuletyn Informacji
Publicznej : bip.chojnow.net.pl).
* Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518
z póŸn. zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu:
1) w dniach od 06.02.2015 r. do
27.02.2015 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej
do oddania w dzier¿awê na czas nieoznaczony - czêœæ dzia³ki nr 406/11,
po³o¿onej przy ul. Lubiñskiej w Chojnowie (Zarz¹dzenie Nr 16/2015 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 6 lutego 2015 r.)
2) w dniach od 10.02.2015 r. do
03.03.2015 r.:
- wykazu nieruchomoœci zabudowanej
budynkiem produkcyjnym przeznaczonej do sprzeda¿y w formie przetargu
- dzia³ka nr 204/15, po³o¿onej w obrêbie
3 miasta Chojnowa przy ul. Z³otoryjskiej
(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa
Nr 17/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.)
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami winny z³o¿yæ wnioski w Urzêdzie
Miejskim w Chojnowie w terminie do dnia
24.03.2015 r.
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10 czerwca 1945 roku w Chojnowie przyst¹piono do tworzenia polskiej administracji.
Burmistrzem zostaje wówczas Alfred ¯ydek.
W tym okresie do Chojnowa przybywa pierwsza 18-osobowa grupa polskich osadników,
a 15 czerwca 1945 roku wojskowe w³adze
radzieckie przekazuj¹ uroczyœcie cywilny
zarz¹d miasta Polakom.

W Starostwie udogodnienia
dla petentów
Do koñca miesi¹ca potrwa monta¿ systemu
obs³ugi kart p³atniczych w Wydziale
Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Legnicy. Ju¿ w marcu za prawa
jazdy czy dowody rejestracyjne zap³acimy
szybciej, sprawniej i wygodniej.
Zmiany zwi¹zane s¹ z procesem unowoczeœnienia funkcjonowania urzêdu i zwiêkszenia komfortu obs³ugi petentów. Wydzia³
wyposa¿ony zostanie w cztery terminale
p³atnicze. Dotychczas op³at mo¿na by³o
dokonaæ w kasie lub przelewem. P³atnoœæ
w kasie wi¹za³a siê jednak z koniecznoœci¹
przemieszczenia z pierwszego piêtra, na trzecie.
- Monta¿ systemu to odpowiedŸ na spo³eczne zapotrzebowanie. Petenci zg³aszali
nam tak¹ potrzebê, wiêc wyszliœmy naprzeciw
ich oczekiwaniom - wyjaœnia Jerzy Filip
z Wydzia³u Komunikacji i Dróg. - Ka¿da
osoba, chc¹ca skorzystaæ z tego udogodnienia, poniesie koszt w wysokoœci 2 z³.
Terminale, na czas ich u¿ytkowania, bezp³atnie wypo¿yczy³a Pañstwowa Wytwórnia Papierów Wartoœciowych. Co istotne,
poza legnickim, z takiej mo¿liwoœci elektronicznych p³atnoœci korzysta tylko 21
starostw powiatowych i zaledwie dwa urzêdy
miejskie w kraju. Warto wspomnieæ, ¿e
starostw powiatowych powiatów ziemskich
w Polsce jest 314, a urzêdów miasta a¿ 915.

Pity w urzêdzie
Wzorem poprzednich lat, dziêki porozumieniu w³adz miasta z kierownictwem
Urzêdu Skarbowego w Legnicy, w Chojnowie uruchomiony zostanie punkt
przyjmowania zeznañ podatkowych.
Od 10.03.2015r. do 24.04.2015r.,
w ka¿dy wtorek
od godz. 8.00 do 15.00,
w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Chojnowie (pokój nr 3-parter), pracownik
Urzêdu Skarbowego bêdzie przyjmowaæ
zeznania podatkowe za 2014r.
Druki PIT wy³o¿one s¹ w holu urzêdu.
Ka¿dy podatnik, który zdecyduje siê na
wys³anie swojego zeznania drog¹ elektroniczn¹ mo¿e wys³aæ PIT przez Internet na
specjalnie przygotowanym stanowisku
komputerowym w siedzibie Urzêdu
Miejskiego, gdzie bêdzie mo¿na wys³aæ
swoje zeznanie oraz skorzystaæ z pomocy
pracownika urzêdu skarbowego.
Szlakiem epok literackich
16 lutego w œwietlicy Powiatowego Zespo³u Szkó³ przy ul. Wojska Polskiego odby³y
siê eliminacje konkursu wiedzy o wspó³czesnoœci "Nie pytaj, komu bije dzwon- bije on
tobie". By³a to ju¿ dziesi¹ta, ostatnia edycja
konkursu "Szlakiem Epok Literackich".
Eliminacje przebiega³y w formie pisemnej
i wziê³o w nich udzia³ 15 dru¿yn.
Do fina³u zakwalifikowa³y siê reprezentacje
dru¿yn:
klasa III TE 24,5 punkt, klasa I T¯ 19,5,
klasa I LO 15 ,5 punkt. klasa III T. Hot. 15
punkt i klasa III TM/S 13 punkt.
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Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i M³odzie¿y Specjalnej Troski

Chojnowski Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chojnowie
informuje, ¿e Oddzia³ Wodoci¹gów

i Kanalizacji zosta³ przeniesiony
z ul. Kraszewskiego 1
na ul. Drzyma³y 30
(bud. B piêtro II).
Aktualne numery telefonów:

76-81-88-370 lub 371
wew. 29 - biuro Oddzia³u Wod-Kan
wew. 19 - Dzia³ rozliczeñ i windykacji
nale¿noœci, inkasenci
76-81-88-395 - Stacja Uzdatniania
Wody ul. Bielawska 1
(czynny przez ca³¹ dobê)
fax
76-81-88-372;
994 - Telefon alarmowy

Zbiórka elektroœmieci
W 2015 roku wyznaczono cztery terminy
zbiórki zu¿ytego sprzêtu elektrycznego, elekronicznego, RTV i AGD, sprzêtu zasilanego
na pr¹d i baterie.
Akcja przeprowadzona bêdzie: 21 marca,
20 czerwca, 19 wrzeœnia, 5 grudnia.
Sprzêt przyjmowaæ bêd¹ punkty przy ulicy
D¹browskiego 15 (teren po by³ej Stra¿y
Po¿arnej) i ulicy Kiliñskiego (parking
przed kot³owni¹ WPEC).
O zbli¿aj¹cych siê terminach bêdziemy
informowaæ na naszych ³amach.
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Istnieje ju¿ ponad 20 lat. Celem Stowarzyszenia
jest opieka nad dzieæmi z ró¿nymi schorzeniami.
Obecnie w Stowarzyszeniu jest ich 28 i z roku na
rok jest nas coraz wiêcej.
S¹ to dzieci z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym, z autyzmem, z zespo³em Dawna i innym
genetycznymi chorobami. Wychodz¹c z inicjatyw¹
pomocy organizujemy dla naszych podopiecznych zajêcia rehabilitacyjne, teapeutyczne i spotkania intgracyjne. Dzieci ze Stowarzyszenia wyje¿d¿aj¹ na turnusy rehabilitacyjne
organizowane nad morzem. Dziêki uprzejmoœci
Burmistrza Miasta Pana Jana Serkiesa nasze
dzieci maj¹ mo¿liwoœæ bezp³atego korzystania z
chojnowskiego basenu.
Nasi podopieczni, to dzieci pe³ne chêci do ¿ycia,

weso³e, pragn¹ce zrozumienia i mi³oœci. Potrzebuj¹ jednak pomocy. najbli¿szych - specjalistów,
dziêki którym ³atwiej im bêdzie zrozumieæ
otaczaj¹cy je œwiat i przystosowaæ siê do ¿ycia
w spo³eczeñstwie, kiedy stan¹ siê ju¿ doros³e.
Dlatego pañstwa pomoc jest tak wa¿na.

Biblioteczna Akademia Malucha

Partnerstwo
Doliny Skory

zaprasza najm³odszych
na kolejne spotkanie:

Zwierzêta na wycieczce

Miejska Biblioteka Publiczna
25.02.2015r.; godz. 11.00

Kalendarz imprez w mieœcie
luty - marzec
23.02. - Spotkanie autorskie z Dionisiosem Sturisem
MBP
luty - Mistrzostwa Strefy Legnickiej Szkó³ Podstawowych w Sztafetach P³ywackich SP 4
luty - Wojewódzki Turniej Pi³ki Rêcznej Dziewcz¹t klas VI
UKS 1
luty - marzec - Miêdzyzak³adowa Liga Pi³ki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Chojnowa
07.03. - Dzieñ Kobiet - koncert
Dom Schrama
21.03. - Zajêcia plastyczne "Dekoracje Wielkanocne"
MBP
21,03. - Wieczorek poetycko muzyczny - “...a jednak s³owem wci¹z piszê ¿ycie...”
Muzeum
25.03. - "Tydzieñ z Internetem 2015"
MBP
28.03. - XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki ROZŒPIEWANE NUTKI;
MOKSiR
marzec - Eliminacje Miejskie XX Dolnoœl¹skiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK; MOKSiR
marzec - "Wyprawa na KIlimand¿aro". Wystawa fotogramów Mariana Bochynka Muzeum
marzec - "Wyprawa na Kilimand¿aro" - prelekcja M. Bochynka po³¹czona z prezentacj¹ przeŸroczy i filmu
Muzeum
marzec - Warsztaty wielkanocne dla dzieci i m³odzie¿y
Muzeum
marzec - kwiecieñ - Wystawa fotograficzna R. Wyciszkiewicza
MBP

Szczegó³y dotycz¹ce imprez pod numerami telefonów organizatorów:
MOKSiR (Dom Schrama) - 512-680-388
Muzeum Regionalne - 76 818-83-53
Miejska Bibliotek Publiczna - 76 818-83-46
Gazeta Chojnowska - 76 818-66-83
GAZETA CHOJNOWSKA NR 04/829

Je¿eli chcia³byœ przekazaæ 1% swojego
podatku na nasze stowarzyszenie
bêdziemy bardzo wdziêczni.

* opracowuje kolejny "Kalendarz miejskich
imprez" na 2015 rok.
Organizatorów otwartych imprez zainteresowanych umieszczeniem wydarzenia w kalendarium prosimy o kontakt pod numerem
telefonu 76 8186683.
* zamierza zorganizowaæ w okresie letnim
festyn pod nazw¹ "Hobbyœci z Doliny
Skory", na którym m.in. swoje zbiory
mogliby zaprezentowaæ mieszkañcy miasta
i gminy Chojnów.
Je¿eli masz w domu kolekcje, które do tej
pory nie widzia³y œwiat³a dziennego, serdecznie zapraszamy.
Nie stawiamy ¿adnych ograniczeñ - to
mo¿e byæ zbiór ka¿dego rodzaju. Zapewnimy
miejsce i organizacjê ekspozycji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod
numerem telefonu 76 8186683.
Zg³oszenia przyjmujemy tak¿e drog¹
mailow¹ na adres gazeta@chojnow.net.pl
i poczt¹ tradycyjn¹ - Redakcja Gazety
Chojnowskiej, Pl. Zamkowy 1, 59-225
Chojnów.
Czekamy do koñca lutego.
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By pokrzepiæ
XXIII Œwiatowy Dzieñ Chorego

Od wielu lat kadra Dolnoœl¹skiego Oœrodka PielêgnacyjnoRehabilitacyjnego "Niebieski Parasol" wspólnie z podopiecznymi celebruje ustanowiony przez papie¿a Jana Paw³a II
"Œwiatowy Dzieñ Chorego".
Wzorem lat poprzednich, 11 lutego, w kaplicy oœrodka odby³a
siê Msza œw, pod przewodnictwem ks. Artura Treli. Eucharystia,
której towarzyszy³o tegoroczne has³o obchodów "Niewidomemu
by³em oczami, chromemu s³u¿y³em za nogi" (Ksiêga Hioba),
skierowana by³a do chorych i cierpi¹cych, a tak¿e do wszystkich opiekuj¹cych siê nimi.

W swoim tegorocznym orêdziu z okazji œwiêta, papie¿
Franciszek powiedzia³ : "Czas spêdzony u boku chorego jest
czasem œwiêtym". To kontynuacja myœli naszego Ojca œw.,
który wielokrotnie przywo³ywa³ przyk³ady postaci, które
w historii Koœcio³a jak Mi³osierny Samarytanin "pomaga³y
osobom chorym doceniaæ wartoœæ cierpienia na p³aszczyŸnie
ludzkiej i duchowej".

4

Wa¿nym elementem wtorkowej Mszy œw. by³ sakrament zbawienia
i uleczenia - namaszczenie chorych, przynosz¹cy ulgê i pokrzepienie.
Pokrzepienie przynosz¹ tak¿e tego typu uroczystoœci. Wspólna
modlitwa, troska drugiej osoby, zainteresowanie i opieka, to
dla chorego najcenniejsza wartoœæ. Niezwykle wzruszaj¹cym
by³ zatem gest chojnowskiej grupy Eucharystycznego Ruchu
M³odych, która pod kierunkiem ksiêdza Jaros³awa Góreckiego
i katechetki Olgi Niemasik przygotowa³a dla pensjonariuszy krótkie
i wzruszaj¹ce przedstawienie pt. "Zrzêdliwe drzewo". Dzieci
mia³y tak¿e dla podopiecznych Parasola s³odkie niespodzianki.
By³ te¿ uroczysty obiad, po którym nast¹pi³a kolejna niespodzianka - wystêp przedszkolaków.

XXIII Œwiatowy Dzieñ Chorego w "Niebieskim Parasolu" z pewnoœci¹ spe³ni³ za³o¿enia obchodów, których celem jest miêdzy
innymi dowartoœciowanie cierpienia chorych na p³aszczyŸnie
ludzkiej, a przede wszystkim duchowej i popieranie zaanga¿owania wolontariatu.
eg

Œwiatowy Dzieñ Chorego ustanowi³ Jan Pawe³ II
w liœcie skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego
przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa
S³u¿by Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Papie¿
wyznaczy³ te¿ od razu na obchody tego Dnia wspomnienie objawienia Matki Bo¿ej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Ogólnoœwiatowe obchody tego Dnia
odbywaj¹ siê co roku w jednym z sanktuariów maryjnych na œwiecie. Ustanowienie przez Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II Œwiatowego Dnia Chorego sta³o siê
wezwaniem do ca³ego Koœcio³a powszechnego, aby
poœwiêciæ jeden dzieñ w roku modlitwie, refleksji i dostrze¿eniu miejsca tych, którzy cierpi¹ na duszy i na ciele.
Jan Pawe³ II we wspominanym liœcie zaznaczy³, ¿e "ma on
na celu uwra¿liwienie ludu Bo¿ego i - w konsekwencji wielu katolickich instytucji dzia³aj¹cych na rzecz s³u¿by
zdrowia oraz spo³ecznoœci œwieckiej na koniecznoœæ
zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym
w dowartoœciowaniu cierpienia na p³aszczyŸnie
ludzkiej, a przede wszystkim na p³aszczyŸnie nadprzyrodzonej; w³¹czenie w duszpasterstwo s³u¿by zdrowia
wspólnot chrzeœcijañskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaanga¿owania wolontariatu...".
Sprawom ludzi chorych Jan Pawe³ II, sam doœwiadczaj¹cy licznych chorób, poœwiêci³ wiele miejsca w swoim
nauczaniu. Czêsto spotyka³ siê z chorymi i niepe³nosprawnymi, tak w Rzymie, jak i w czasie podró¿y
apostolskich. Chorych prosi³ ju¿ na samym pocz¹tku
pontyfikatu o wsparcie modlitewne.
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Spotkanie z Dionisiosem Sturisem
i jego now¹ ksi¹¿k¹ o wyspie Man
Zapraszamy
na spotkanie autorskie
z Dionisiosem Sturisem,
z pochodzenia chojnowianinem,
reporterem TOK FM.
Miejska Biblioteka Publiczna
23.02.2015r., godz. 18.

W 2014 r. debiutanck¹ ksi¹¿kê
Dionisiosa Sturisa "Grecja.
Gorzkie pomarañcze" dostrze¿ono
i doceniono - zosta³a nominowana
do presti¿owej nagrody im.
Ryszarda Kapuœciñskiego za
reporta¿ literacki. W ubieg³orocznej edycji tej nagrody jury z 82.
nades³anych ksi¹¿ek wybra³o 10
tytu³ów. Wœród nominowanych
znalaz³o siê piêciu autorów z Polski:
Wojciech Jagielski, Jolanta Krysowata, Filip Springer, Dionisios
Sturis i Maciej Wasielewski.

Tym razem przyjedzie do nas ze
swoj¹ ksi¹¿k¹ "Gdziekolwiek
mnie rzucisz. Wyspa Man
i Polacy. Historia spl¹tania",
która ukaza³a siê na rynku
wydawniczym 28 stycznia.
Bêdzie mo¿na j¹ nabyæ równie¿
podczas spotkania.

EkoWalentynki w Gimnazjum nr 2
Why do I love " Dwójka"
Ekologiczne Walentynki na dobre wpisa³y siê w kalendarium
imprez Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Chojnowie.
Dziêki wspó³pracy pozytywnie nakrêconych gimnazjalnych
ekoentuzjastów z inicjatorem ogólnopolskich EkoWalentynek wroc³awskim ekologiem i podró¿nikiem - Dominikiem Dobrowolskim
chojnowianie po raz drugi wziêli udzia³ w zbiórce baterii, za które
w dzieñ fina³u akcji otrzymali lizaki w kszta³cie serca.
Tradycyjnie ju¿ aktywny udzia³ w akcji wziê³y wszystkie chojnowskie
przedszkola, szko³y podstawowe, Miejska Biblioteka Publiczna,
portal chojnow.pl. Cieszymy siê, ¿e do grona orêdowników ochrony
œrodowiska do³¹czy³ Urz¹d Pracy.

Wspólny taniec i recytowanie wierszy wœród najm³odszych chojnowian sprawia³y radoœæ zarówno tym m³odszym jak i starszym. Uda³o
siê zebraæ dwa pud³a baterii o ró¿nej wielkoœci i mocy, dziêki
czemu nie trafi³y do ogólnych odpadów, a tym samym wspólnie
uchroniliœmy œrodowisko od ska¿enia metalami ciê¿kimi.
Jak widaæ razem mo¿emy wiêcej!!!
PO RAZ KOLEJNY DZIÊKUJEMY GOR¥CO WSZYSTKIM
OTWARTYM NA PROBLEMATYKÊ OCHRONY PRZYRODY!!!
O efektach akcji ju¿ wkrótce!!!

Podsumowanie akcji mia³o miejsce w pi¹tek 13 lutego. Do szkó³,
przedszkoli, instytucji i urzêdów przybyli przedstawiciele
Kapitu³y Zielonej Flagi i Samorz¹du Uczniowskiego, przebrani w stroje pluszowych ulubieñców najm³odszych dzieci. W ten sposób
dziêkowali im za udzia³ w EkoWalentynkach.
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Karnawa³owa podró¿
Barwn¹ zabawê zapewnili organizatorzy uczestnikom balu karnawa³owego w Ceglanym Dworku, który odby³ siê 10 lutego.
Podopieczni Spo³ecznego Stowarzyszenia Dzieci i M³odzie¿y
Specjalnej Troski oraz ich goœcie przez kilka godzin oddawali siê
szalonej zabawie w rytm muzyki na ¿ywo. Podawa³ j¹ niezwyk³y

keybordzista pe³ni¹cy rolê konferansjera, animatora i DJ-a jednoczeœnie. Wspaniale zachêca³ do zabawy, a przebierañcy bez
oporów dawali siê wci¹gaæ w muzyczne przygody. Melodyjne
szlaki wiod³y przez ró¿ne kontynenty i kraje, a wraz z nimi
zmienia³y siê rytmy i klimaty. Rycerze, ksiê¿niczki, motylki, pajacyki - wszyscy wspaniale siê bawili. By³ te¿ s³odki poczêstunek
i wspólne tañce z opiekunami, a kto odwa¿ny mia³ tak¿e
mo¿liwoœæ prezentacji wokalnego talentu przez mikrofon.
Chêtnych nie brakowa³o.

Spo³eczne Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i M³odzie¿y Specjalnej Troski w Chojnowie sk³ada

Rozeœmiane twarze, wypieki na policzkach, ogólny sza³ i karnawa³owy nastrój towarzyszy³y wszystkim d³ugo jeszcze po
zakoñczeniu balu. Do szczêœcia tak niewiele nam przecie¿ potrzeba…
Uczestnicy spotkali siê jeszcze kolejnego dnia - na Mszy œw. w intencji
b³ogos³awieñstwa dla rodzin ze Stowarzyszenia, której przewodniczy³
ks. Miros³aw Makowski.
- Na swojej drodze Stowarzyszenie napotyka bardzo wiele pomocnych osób - mówi prezes SSDiMST Albina Wilk. - Wspó³pracujemy
ze wspania³ymi rehabilitantami, którzy z oddaniem zajmuj¹ siê
dzieæmi. Naszym cichym marzeniem jest, aby zaistnieæ w spo³ecznoœci
lokalnej i aby osoby, których dzieci doœwiadczone s¹ przez
chorobê, otrzymywa³y od nas wsparcie, którego od pocz¹tku rodzice
i dzieci tak bardzo potrzebuj¹. Nasi podopieczni to dzieciaki pe³ne
chêci do ¿ycia, weso³e, pragn¹ce zrozumienia i mi³oœci. Potrzebuj¹
jednak naszej pomocy. Pomocy ¿yczliwych ludzi i rówieœników
poniewa¿ tak jak zdrowe dzieci chc¹ byæ kochane, rozumiane i zauwa¿ane.
eg
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serdecznie podziêkowania panu Burmistrzowi Janowi
Serkiesowi za wszelk¹ pomoc i wspieranie inicjatywy podejmowanej przez nasze Stowarzyszenie. Gor¹ce podziêkowania
kierujemy w stronê Proboszcza Parafii NPNMP w Chojnowie ks. Miros³awa Makowskiego, który poprzez swoj¹
¿yczliwoœæ i zrozumienie pokazuje nam, i¿ nie jesteœmy sami
w naszym, czêsto trudnym i bolesnym, ¿yciu. Nasz¹ wdziêcznoœæ kierujemy tak¿e do pani Stanis³awy Repy i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, która nieustannie okazuje nam
¿yczliwoœæ i pomoc. Nie mogê zapomnieæ o naszych wspania³ych rehabilitantach tj; Pani Agnieszce Barszczyk, Pani
Magdalenie Korenik, Panu £ukaszu Ptak i wielu innych.
Kochani w imieniu rodziców i dzieci niepe³nosprawnych
serdecznie wam dziêkujemy za Wasz trud i poœwiêcenie w pracy
z naszymi dzieæmi. Mam nadziejê na dalsz¹ tak owocn¹
wspó³pracê. Z ca³ego serca dziêkujê równie¿ naszej wolontariuszce Justynie Kaweckiej (chyba mogê tak powiedzieæ),
która swoim przepiêknym g³osem zaszczyca nasze wszystkie
uroczystoœci. Dziêkujê Ci bardzo serdecznie.
Dziêkujê wszystkim osobom które w niewielki nawet sposób
wspieraj¹ SSPDiMST w Chojnowie.
Albina Wilk
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Profilaktyka z teatrem Inspiracja z Krakowa
12 lutego w SP4 odbywa³y siê spektakle
profilaktyczne dla uczniów ca³ej szko³y.
Pedagog szkolny Maria Pura zaprosi³a,
goszcz¹c¹ nie pierwszy raz u Korczakowców,
grupê teatraln¹ "Inspiracja" z Krakowa.

M³odsze dzieci obejrza³y sztukê "Prawdziwy
skarb", a uczniowie klas IV-VI "Pêtlê zdarzeñ".
Przedstawienia porusza³y tematykê agresji
i przemocy rówieœniczej.
W tym temacie nigdy za wiele dzia³añ. Przemoc
fizyczna i czêsto wystêpuj¹ca a trudna do wychwycenia przemoc psychiczna jest zjawiskiem wystêpuj¹cym w du¿ych skupiskach
ludzi.
Uczniowie czêsto nie zdaj¹ sobie sprawy
jak dotkliwa i mog¹ca powodowaæ tragiczne konsekwencje, jest przemoc psychiczna - pocz¹wszy od obelg, gróŸb, szanta¿u i poni¿ania, po pozornie niewinne
wyœmiewanie i plotki.

Prawdziwym skarbem jest przyjaŸñ, o czym
dowiedzieli siê m³odsi widzowie w swoim
spektaklu, a tak¿e starsi w "Pêtli zdarzeñ",
gdzie w celu ustalenia przyczyn próby samobójczej ucznia, dziennikarz podejmuje reporterskie œledztwo.
W tracie spektaklu z pewnoœci¹ w g³owach
ogl¹daj¹cych rodzi³y siê pytania: czy wszyscy
byli bez winy? Czy brak reakcji na zjawisko przemocy nie jest milcz¹cym przyzwoleniem na ni¹? Co siê dzieje z cz³owiekiem, gdy zawodz¹ przyjaciele?

Stanis³aw Jerzy Lec napisa³ kiedyœ tak:
"W³asna niemoc jest tak samo niebezpieczna,
jak czyjaœ przemoc"...
Aktorzy w wyrazisty i profesjonalny sposób
starali siê dotrzeæ do umys³ów m³odych
ludzi, aby przestrzec ich przed konsekwencjami przemocowych zachowañ.
MP

Wernisa¿ wystawy
W œrodê, 4.02., spotkaliœmy siê w Galerii M³odych na uroczystym otwarciu wystawy "Malujemy samodzielnie i z pomoc¹". Ju¿ po raz czwarty
piêkne prace wyj¹tkowych artystów zagoœci³y
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W tym roku
swoj¹ twórczoœæ przedstawili wychowankowie
Zespo³u Placówek Specjalnych w Legnicy, uczestnicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy "Lilia",
Œrodowiskowego Domu Samopomocy przy
ul. Reja oraz WTZ w Chojnowie.

Wernisa¿ rozpocz¹³ siê od recytacji wierszy Anatola
Marka Barszczewskiego, uczestnika WTZ. Licznie
zgromadzeni goœcie gromkimi brawami nagrodzili artystê. Po przywitaniu przedstawicielki
z poszczególnych placówek - Emilia Zimnow³odzka, Urszula Kondrat, Marta Krawczyk i Alina
Wierzbicka - opowiedzia³y o twórczoœci swoich
podopiecznych. Ponad 180 przepiêknych prac malarskich i rêkodzielniczych - rozœwietli³o Galeriê,
a artyœci goszcz¹cy na wernisa¿u z wielk¹ uwag¹
ogl¹dali dzie³a innych. Bardzo mi³ym akcen-tem
by³y okolicznoœciowe upominki dla uczest-ników
ufundowane przez samorz¹d miejski.
Ta wyj¹tkowa wystawa potrwa tylko do koñca
lutego, ale ju¿ nie mo¿emy siê doczekaæ nastêpnej
edycji, która tak mi³o zawsze zaczyna sezon
wystawienniczy w Galerii M³odych.
AT

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej gara¿em o pow. u¿ytkowej 20,30 m2, po³o¿onej przy ul. Wincentego Witosa w Chojnowie
(na zapleczu budynku ul. Witosa 10-16 oraz Bohaterów Getta Warszawskiego 2-4), oznaczonej numerem geodezyjnym 33/13 o pow. 21 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej
Nr LE1Z/00014307/0 wraz z udzia³em 1/11 we w³asnoœci dz.nr 33/28 o pow. 106 m2, stanowi¹cej drogê dojazdow¹, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00034824/6.

Cena wywo³awcza - 13.000,00 z³.
Wadium - 2.600,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest
jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz
nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne; dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y dla potrzeb
mieszkañców wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Przetarg odbêdzie siê 10 marca 2015 r. o godz. 12.30 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu
do dnia 04 marca 2015 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium,
zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci
(osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie,
¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom.
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O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 130,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Sprzeda¿ zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i us³ug. Zgodnie z art.
41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U.
z 2014 r. poz. 518 z póŸn. zm.), je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy,
organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium
nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi
w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê
w 23 lipca 2014 r., drugi 7 paŸdziernika 2014 r., trzeci 19 listopada 2014 r.,
czwarty 21 stycznia 2015 r.
Gara¿ mo¿na ogl¹daæ w dniach 16.02.2015 r.-02.03.2015 r. Klucze dostêpne
s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Portrety

naszych artystów

Bona Szaban

Propozycja z Niemiec
Lutowe spotkanie chojnowskich twórców
pokaza³o, ¿e konsolidacji i integracji tej
artystycznej grupy, mo¿e pozazdroœciæ
niejedna instytucja na Dolnym Œl¹sku.

Urodzona w Chojnowie.
Absolwentka Wydzia³u Historycznego na Uniwersytecie Wroc³awskim.
Mi³oœniczka sp³ywów kajakowych i wêdrówek
z psem. Na co dzieñ nauczycielka w chojnowskim Gimnazjum nr 1.
Obecnie zasiada w Radzie Miejskiej Chojnowa.

O Karolu
Zanim z Karolka zrobi³ siê Karol,
spodni przez szafê przesz³o niema³o.
Od portek kusych, dziurawych dresów
uczy³ siê Lolek pilnie moresu,
a¿ dorós³ wreszcie kawaler m³ody
do garnituru najnowszej mody.

***
Mi³oœæ
Do sza³u doprowadza,
w rozpaczy otch³anie sprowadza.
Przekleñstwem siê staje,
b³ogos³awieñstwem siê zdaje.
Nieszczêœliwy, kto jej nie zazna³
i szczêœcia innym zazdroœci.
Szczêœliwy, kto nie zazna³
i zazdroœæ u niego nie goœci.
Mami i odm³adza,
og³upia i zdradza.
W skowronkach chodzi,
deszczem siê ch³odzi,
S³oñce przy niej blednie,
Ksiê¿yc plecie brednie.

Tym razem swoj¹ wystawê w Galerii "KuŸni
Talentów" przez ca³y luty prezentuje Monika
Chmielewska. Temat prac fotograficznych
ró¿ny - od kolorowych fantazji rodem z "Alicji
w krainie czarów" po surrealistyczne postacie,
¿ywcem wyjête z prozy Witkacego. Tu potrzebna jest wyobraŸnia. Bardzo pomocne wtedy
s¹ ró¿ne wspó³czesne techniki fotograficzne (Photoshop). To wszystko Monika
ma opanowane do perfekcji. Sukcesy w
przysz-³oœci murowane.

Odwiedzili Ratusz
Uczniowie klasy IIIb, Gimnazjum nr 1,
w miniony czwartek byli goœæmi Urzêdu
Miejskiego. M³odzie¿, po lekcji o samorz¹dzie gminnym, w ramach Wiedzy

Czêœæ dyskusyjna spotkania przynios³a
du¿o emocji. Okaza³o siê bowiem, ¿e w zaprzyjaŸnionym z Chojnowem, niemieckim
mieœcie Egelsbach, w 2013 r. powsta³o
"Stowarzyszenie Artystów" wzorowane na
naszej Gildii. Niemiecki opiekun tego projektu Kostadin Poleganow w swoim mailu
zapewnia o mo¿liwoœci kulturalnej
wspó³pracy artystycznej. Ciekawy to przypadek i atrakcyjna propozycja. Chojnowianie lubi¹ wyzwania. Warto wiêc podj¹æ
siê takiego przedsiêwziêcia. W tym roku
wspó³praca kulturalna obu miast nabierze
realnych kszta³tów. Pierwsz¹ okazj¹ ku
temu bêd¹ z pewnoœci¹ obchody 10.lecia partnerstwa, które zaplanowano w czerwcu.
Kolejnym wyzwaniem dla gildian jest
wspó³praca ze szko³ami. Na razie to tylko
plany, ale grunt w tej sprawie jest badany
od pewnego czasu. Szko³y wyra¿aj¹ chêæ
wspóldzia³ania, teraz zatem pora na odzew
artystów. Czy s¹ sk³onni podzieliæ siê
swoimi doœwiadczeniami? Aspekty i niuanse
w plastyce, poezji, fotogrofice, muzyce,
mog¹ szeroko otworzyæ oczy m³odzie¿y.
Doœwiadczenia, choæby teoretyczne,
podawane z pierwszej rêki, mo¿liwoœæ
konsultacji, uzyskania pomocy i wskazówek,
to dzia³ania ze wszech miar po¿¹dane.
G³ównym tematem lutowego spotkania
by³a jednak mi³oœæ. Gildianie zaprezentowali swoje nowe prace plastyczne, kartki
walentynkowe, wiersze i prozy.
4 marca (œroda) kolejne spotkanie – zapraszamy.
pm
gildia.chojnow eu,
facebook.com/gildia.artystow.chojnowa.

o spo³eczeñstwie, wybra³a siê wraz z nauczycielk¹ Bon¹ Szaban, na lekcjê pogl¹dow¹ w teren. Zwiedzaj¹c poszczególne
wydzia³y zapoznawali siê z prac¹ urzêdników, rady miejskiej i burmistrza.
Odwiedzili te¿ redakcjê Gazety Chojnowskiej.

***
K³amstwo
Pe³za cicho mg³¹ spowite,
k¹sa szybko.
Ból zd³awiony niemym krzykiem
s¹czy jad.
Burzy spokój, trawi duszê,
okalecza.
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Œwiêto Pizzy
Miêdzynarodowy Dzieñ Pizzy narodzi³ siê w s³onecznej Italii.
Przypada na 9 lutego. Od trzech lat to œwiêto, symbolicznie
obchodzi chojnowska pizzeria Piccolo Mondo. Zaciekawieni tym
faktem postanowiliœmy odwiedziæ goœcinne progi tego lokalu.
Poniewa¿ w tym roku - 9 lutego wypad³ w poniedzia³ek, postanowiono œwiêtowaæ przez ca³y weekend.
W sobotê zaplanowano w³oski wieczorek muzyczny. W roli
g³ównej - niezast¹piony Antonio. Natomiast w niedzielê zorganizowano dla dzieci konkurs na najciekawiej pomalowan¹ twarz.
Poniewa¿ nieobcaÿ jest naszemu fotoreporterowi atmosfera w³oskiej rozrywki, postanowi³ zakosztowaæ klimatów z Italii.

Rusza Pegazik
5 marca br. odbêd¹ siê eliminacje miejskie
XX Dolnoœl¹skiego Konkursu
Recytatorskiego PEGAZIK.
O godz. 17.00 w kawiarence (Dom Schrama)
rozpoczn¹ swoje zmagania z poezj¹ uczniowie
szkó³ podstawowych. O 18.30 przed jury
stan¹ gimnazjaliœci.

Na dobry wieczór, na goœci czeka³y przek¹ski. Mamma mia! Palce
lizaæ. Gdy Antonio zacz¹³ serwowaæ w³oskie przeboje, zaczê³y siê
i tañce. Przetañczyæ mo¿na by³o ca³¹ noc. W karcie dañ – prawdziwy
festiwal w³oskich smaków.
Podobno najlepsz¹ pizz¹ na œwiecie jest Neapolitañska. Kto wie.
Mo¿e tak, mo¿e nie. Kultura kulinarna W³och w Chojnowie ma
podatny grunt. I o to w³aœnie chodzi.
pm

S³odkie zapusty
Powiedzia³ Bartek, ¿e dziœ t³usty czwartek,
a Bartkowa uwierzy³a, dobrych p¹czków nasma¿y³a.
W myœl tego staropolskiego powiedzenia cz³onkowie Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
podobnie jak rzesze chojnowian, 12 lutego
nie licz¹c kalorii, konsumowali p¹czki ma³e i du¿e,

z marmolad¹ i d¿emem, z lukrem i cukrem pudrem. Spotkali siê w Domu Schrama i wspólnie
biesiadowali przy s³odkim co nieco.
Ma³o kto wie, ¿e dawniej objadano siê p¹czkami
nadziewanymi s³onin¹, boczkiem i miêsem,
które obficie zapijano wódk¹. Do dziœ jednak
pokutuje przes¹d, ¿e , jeœli ktoœ w t³usty czwartek
nie zje p¹czka - nie bêdzie mu siê wiod³o.

Karty zg³oszenia
nale¿y dostarczyæ do
biura MOKSiR do
2 marca br.
Zapraszamy !

Pogo w Jubilatce
W czasach gdy w naszym kraju triumfy
œwiêci pop i disco-polo, kultura niezale¿na
te¿ kwitnie. Id¹c z duchem czasu, kawiarnia
"Jubilatka" pierwszy raz w swojej bogatej

50.letnie historii zorganizowa³a pukrockow¹ imprezê od a do z. Sobota 7 lutego
przejdzie niew¹tpliwie do historii naszego
miasta. “Punkrock Live”, przyci¹gn¹³
t³umy fanów mocnego uderzenia z Chonowa i s¹siednich miast. Niebywa³e, a jednak! W zastêpstwie “Stanu. S” zagra³
“Dumpster Mummies” z ¯agania. Zapa-

GAZETA CHOJNOWSKA NR 04/829

trzeni s¹ w to, co przedstawia scena z Seattle punkrock po³¹czony z grunge. Szkoda tylko,
¿e w³asny repertuar wykonywany jest po
angielsku. Ch³opakom uda³a siê jednak
pewna rzecz - na jubilatkowym parkiecie
zaczê³o siê regularne pogo.

Nastêpnie na scenie zameldowa³ siê chocianowski “Ostatni Krzyk Mody”. Puzon
w instrumentarium zespo³u sprawia³, ¿e
kompozycje przypomina³y punkowe
oblicze grupy “Kult”. Parkiet znowu
zape³ni³ siê poguj¹cymi.
Jako trzeci zagrali z³otoryjanie z “Dobra
Dobra”. Styl street punk. Reaktywacja po 20
latach niebytu sprawi³a, ¿e czuæ radoœæ grania.

Jako ostatni zaprezentowa³ siê chojnowski
zespó³ “Polish Fiction” Rozpoczêli z pierwszym wokalist¹ Micha³em Swierczkiem.

Potem by³y utwory z przygotowywanej
p³yty. W numerze "Handel" z repertuaru
“Farben Lehre” goœcinnie zaœpiewa³ Miœ
Jubelek.
Wszystko dobre co siê dobrze koñczy.
Punk not death w grodzie nad Skor¹!
Osoby, które z ró¿nych wzglêdów opuœci³y
tego dnia imprezê, a s³ysza³y rewelacyjne
opinie, g³oœno zapowiadaj¹ swoj¹ obecnoœæ
na drugiej edycji Punk Rock Live. Co ciekawe,
te deklaracje padaj¹ z ust pokolenia lat 50 i 60.
pm
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NOWINKI TECHNICZNE Z GIMNAZJUM NR 2
OCULUS RIFT I RÓ¯NE TAKIE...
W ostatnim czasie czêœæ uczniów w Gimnazjum nr 2 oraz
m³odzie¿ z zaprzyjaŸnionych szkó³ podstawowych mia³a okazjê

zapoznaæ siê z najnowszym technicznym osi¹gniêciem w zakresie
wirtualnej rzeczywistoœci - goglami OCULUS RIFT. Urz¹dzenie
to stanowi milowy krok w dziedzinie tworzenia wirtualnej
rzeczywistoœci i choæ jest to dopiero drug¹ wersj¹ testowa, to ju¿
robi wra¿enie oferuj¹c niespotykan¹ do tej pory integracjê z komputerowo tworzonym œwiatem.
Có¿ to takiego jest OCULUS RIFT? Jest to rodzaj okularów, a raczej
gogli, które wyœwietlaj¹ oddzielny obraz dla ka¿dego oka.
Poszczególne obrazy ró¿ni¹ sie oczywiœcie k¹tem widzenia, który
to k¹t odpowiada rzeczywistej "widzialnoœci" lewego i prawego
oka. Do tej pory to nic nowego, podobny mechanizm mamy
w kinach 3D, ale w Oculusie dochodzi kolejny element a mianowicie rejestracja ruchów g³owy, przysuwania i oddalania od
obiektu obserwacji, co siê przek³ada na zmianê widzianego

œrodowiska w taki sposób, jakbyœmy siê w nim znajdowali.
Mówi¹c krótko, mamy do czynienia z mo¿liwoœci¹ rozgl¹dania
siê i poruszania w wirtualnym œwiecie, bêd¹c jednoczeœnie odizolowanym od realnego œrodowiska, co daje niespotykane
wczeœniej wra¿enie immersji. Okulary s¹ wci¹¿ w fazie prób
i uczniowie maj¹ okazjê testowania wersji DK2, czyli wersji dla
developerów. Premiera wersji komercyjnej przewidywana jest na
koniec tego roku, a wiêc jeszcze przyjdzie trochê poczekaæ na to
cudo przeciêtnemu u¿ytkownikowi.
Od lat staramy siê, aby nasi uczniowie mieli kontakt z najnowszymi
osi¹gniêciami technicznymi zw³aszcza, jeœli chodzi o tworzenie
obrazu i filmu. Na wyposa¿eniu szko³y s¹ dwa drony do filmowania
z wysokoœci, kamery cyfrowe czy te¿ najlepsza w tej chwili kamera
do krêcenia dynamicznych ujêæ - GoPro Hero. Teraz testujemy na
zajêciach klubu filmowego Oculusa, a wra¿eñ z tego co niemiara
i czêsto s¹ to doznania bardzo gwa³towne, poniewa¿ poczucie
przebywania w wykreowanej wirtualnej rzeczywistoœci jest
niezwykle silne. Mo¿na sobie tylko wyobraziæ, co siê bêdzie dzia³o,
jak zaczn¹ krêciæ pod Oculusa filmy fabularne a zw³aszcza horrory...

Wielokulturowy tygiel
W pierwszym tygodniu lutego
Gimnazjum nr 1 by³o prawdziwym
wielokulturowym tyglem. Po raz kolejny,
dziêki staraniom naszych anglistek, goœciliœmy zagranicznych studentów, którzy
na lekcjach jêzyka angielskiego opowiadali o swoich krajach. Goœcie przyjechali do nas z odleg³ych zak¹tków
œwiata: Ray z Indonezji, Ani z Gruzji,
a Yannis z Chin.

gruziñski taniec ludowy oraz æwiczyli
tai-chi. Lekcje, choæ weso³e, powa¿nie
uœwiadomi³y m³odzie¿y, jak wa¿na jest
znajomoœæ jêzyka angielskiego, dziêki
któremu mogli porozumieæ siê z egzotycznymi goœæmi.
Studenci tak bardzo z¿yli siê z naszymi
uczniami, ¿e w ostatni dzieñ swojego
pobytu pojechali z klas¹ IIIa na lodowisko, choæ jeszcze nigdy w ¿yciu nie
mieli ³y¿ew na nogach.
Smutne by³o rozstanie, zw³aszcza dla
Julii z Id i Kamili z IIIa, które goœci³y
Ani i Yannis w swoich domach.

Ju¿ wkrótce X Przegl¹d Teatralny

SILEBIA
23 maja br. o godz. 10.00 rozpocznie siê jubileuszowy, bo X Przegl¹d Teatralny "Silebia".
Zapraszamy chêtne grupy teatralne do wziêcia
udzia³u w imprezie, a tak¿e wszystkich sympatyków amatorskich grup teatralnych.
Do udzia³u zapraszamy wszystkie teatry
nieprofesjonalne dzia³aj¹ce przy
szko³ach, oœrodkach kultury, placówkach
integracyjnych itp.
Forma teatralna jest dowolna (teatr aktorski,
lalki, maski, pantomima, inna…

Podczas zajêæ uczniowie gimnazjum
i szkó³ podstawowych poznawali kulturê
i tradycje Chin, Indonezji i Gruzji, uczyli
siê jeœæ pa³eczkami, próbowali tañczyæ
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Przegl¹d ma na celu prezentacjê spektakli powstaj¹cych w ramach dzia³alnoœci a.r.a. domów
i oœrodków kultury, szkó³, placówek integracyjnych; ma byæ te¿ okazj¹ do promocji i rozwoju
amatorskiego ruchu teatralnego.

Szczegó³y na www.chojnow.eu
GAZETA CHOJNOWSKA NR 04/829

FERIE - PRZED I PO …
Pierwsze pó³rocze za nami. Ferie równie¿.
Wróæmy na chwilê do wydarzeñ, które mia³y
miejsce w Szkole Podstawowej nr 3 przed
dwutygodniowym zimowym wypoczynkiem.
W czwartek 15 stycznia na zaproszenie sklepu
Intermarche uczniowie klas m³odszych obejrzeli
w Domu Schrama przedstawienie przygotowane
specjalnie dla nich przez duet artystów. Widowisko nawi¹zywa³o do minionych œwi¹t. Po obejrzeniu przedstawienia uczniowie wziêli udzia³

w przygotowanych konkursach. Najlepsi otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Intermarche. To kolejna akcja sklepu skierowana
dla naszych uczniów. Dziêkujemy Dyrekcji
sklepu za zaproszenie.
Tego samego dnia - 15 stycznia, w popo³udniowych godzinach odby³a siê uroczystoœæ
Dnia Babci i Dziadka zorganizowana przez
klasê IIa wraz z wychowawc¹ p. Bogus³aw¹
Kruk. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie na motywach baœni J. Ch. Andersena
o choince, recytowali wiersze, zaœpiewali
piosenki, przygotowali specjalne prezenty.
Babcie i dziadkowie nagrodzili swoich
najm³odszych gromkimi brawami, uœciskami
i uœmiechami, które pojawi³y siê na ich twarzach. I to by³o chyba najpiêkniejsze podziêkowanie. Uczniowie zaprosili dziadków
i babcie do klasy, w której siê ucz¹. Czeka³ tam
przygotowany przez rodziców s³odki poczêstunek. Seniorzy mogli tak¿e obejrzeæ prace
plastyczne swoich wnuków, w tym ich wspania³e portrety.
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W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê feriami i wiêksz¹
iloœci¹ wolnego czasu dla uczniów nasz¹ szko³ê
w pi¹tek przed feriami odwiedzili policjanci
z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy Wydzia³u Ruchu Drogowego, którzy przypominali uczniom o zasadach bezpiecznego
poruszania siê po drogach, korzystania
z uroków zimy oraz zasadach zaufania w stosunku do innych osób. St. aspirant Marcin

Kêdzierski oraz sier¿ant sztabowy Adrian
Ziêba zwrócili uwagê na bezpieczeñstwo
najm³odszych przy poruszaniu siê pieszo i rowerami po mieœcie oraz obowi¹zku posiadania
elementów odblaskowych przy wyjœciu z domu
po zmroku. Ka¿dy z obecnych uczniów otrzyma³
w³aœnie takie odblaski. Pani pedagog przypomnia³a równie¿ zasady korzystania ze œlizgawek
i lodowisk.
I ju¿ po feriach.
Uczniowie, którzy osi¹gnêli najwy¿sze wyniki
w nauce oraz laureaci konkursów na szkolnym
apelu otrzymali cenne nagrody. Klasa IVa
otrzyma³a puchar przechodni dyrektora szko³y
za najwy¿sz¹ œredni¹ w szkole.

Krakowska szopka
9 lutego dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1
obejrza³y niezwyk³y spektakl, nawi¹zuj¹cy
do bardzo starej polskiej tradycji: kolêdowania
i chodzenia z szopk¹.

"Krakowska szopka kolêdowa" to historia
o zwiastowaniu, pasterzach pod¹¿aj¹cych
do Betlejem, o Herodzie... Sceny te grane
by³y przez przepiêkne lalki i aktorów w okaza³ej szopce krakowskiej. Aktorzy z Teatru
Humoru "Igraszka" w Wa³brzychu spisali
siê, jak zwykle, na medal i dostarczyli
wielu niezapomnianych wra¿eñ.

Rodzinne warsztaty
plastyczne
- kosz wielkanocny
Wszystkich chêtnych ma³ych i du¿ych
MOKSiR zaprasza na warsztaty z wyplatania koszy z wikliny papierowej.
Zajêcia odbêd¹ siê 20 i 27 lutego
o godz. 17.00 w sali nr 7
w Domu Schrama.

Klasy I - III w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2
bawi³y siê na zabawie karnawa³owej. Bal prowadzi³o ma³¿eñstwo, które przygotowa³o podk³ad
muzyczny, zabawy i konkursy. Dzieci œwietnie
siê bawi³y, pe³ne wra¿eñ wróci³y do domu.
Do minionego Dnia Babci i Dziadka powrócili
uczniowie klas I c i III a. Zaprosili seniorów
do szko³y popisuj¹c siê recytacj¹ oraz œpiewem.
Wrêczyli równie¿ drobne upominki.
bk i ml

Prowadz¹cy- instruktor MOKSiR
Elwira K¹dzio³ka.
Iloœæ miejsc ograniczona.
UWAGA!
Prosimy o zabranie
ze sob¹
szarych gazet.

Zapraszamy!

11

MIEJSKA BIBLIOTEKA POLECA...
Dzia³ dla Doros³ych
Dariusz Kortko, Judyta Wato³a "Religa : biografia najs³ynniejszego
polskiego kardiochirurga"
Profesor Zbigniew Religa. Niewierz¹cy,
ale przylgnê³o do
niego s³owo "œwiêty".
Dla wielu osób œwiêta
jest pamiêæ o nim.
"To by³ œwiêty cz³owiek" - mówi¹ pacjenci.
Lekarze dopowiedz¹, ¿e
mia³ dla chorych œwiêt¹
cierpliwoœæ. Pielêgniarki, ¿e je szanowa³. I mo¿e
œwiêty to zbyt wiele, ale
œwietny by³ na pewno. Bezpoœredni, szczery,
pogodny. Ufny, za swoimi stawa³ murem.
Chêtnie dzieli³ siê wiedz¹, umo¿liwia³ awans.
Norman Davies - "Serce Europy"
"Serce Europy" Normana Daviesa to jego
osobista podró¿ przez polsk¹ historiê.
Brytyjski historyk prowadzi nas od czasów
najnowszych do epok najbardziej odleg³ych.
Wraz z nim odkrywamy, jak mocno historia
i kultura kszta³tuj¹ polsk¹ teraŸniejszoœæ.
Polska - serce Europy - to nie tylko jej geograficzny œrodek. To miejsce, w którym puls
europejskiej cywilizacji jest najlepiej

wyczuwalny i nadaje rytm przemianom na
ca³ym kontynencie. Historia, literatura, religia,
konflikty miêdzynarodowe i wewnêtrzne,
polityczne intrygi i rywalizacje. W tej
ksi¹¿ce nie brakuje niczego.
Stanis³aw S³awomir Nicieja - "Kresowa
Atlantyda: historia i mitologia miast
kresowych"
Tym razem Autor przedstawia historiê i przeplecione anegdotami dzieje rodzin: Sambora miasta ogrodów i wielkiej historii, bo pochodzi³a stamt¹d Polka, która zosta³a caryc¹
Rosji; Rudek - gdzie znajduje siê mauzoleum Fredrów; Nadwórnej - miasta,
które by³o bram¹ do Gorganów, mekki
turystów; Bitkowa - gdzie odkryto wielkie
z³o¿a ropy naftowej i gdzie rodzi³y siê fortuny; Rafaj³owej - s³ynnej z walk II
Brygady Legionów Polskich i Delatyna s³ynnego kurortu z ¿yciodajnymi wodami
solankowymi.

z niecierpliwoœci¹ zagadkowych kopertach
i têsknocie za szczêœciem. Oraz tajemniczy
labirynt i dziewczynka, która postanowi³a,
¿e przestanie mówiæ...
Patrick Modiano - "Katarzynka"
Marzycielska Katarzynka mieszka z tat¹
w Pary¿u, chodzi na lekcje tañca, nosi okulary. Jej œwiat jest pe³en ciep³a i ojcowskiej
mi³oœci, ale te¿ wiele w nim tajemnic
i niedopowiedzeñ, zagadkowych osób
i niepokoj¹cych wydarzeñ.

Dzia³ dla Dzieci
Agnieszka Chyliñska
"Labirynt Lukrecji"
Piêknie ilustrowana baœniowa opowieœæ
o Lukrecji i jej rodzicach mieszkaj¹cych
w starej kamienicy. O jesiennej szarudze
i wiosennym ociepleniu, o wyczekiwanych

Wdziêk tej kameralnej opowieœci podkreœlaj¹ ilustracje Jean-Jacques'a Sempé,
wspó³twórcy m.in. postaci Miko³ajka
z ksi¹¿ek René Goscinnego.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie 6 miasta Chojnowa,
przeznaczonych pod zabudowê gara¿ami (ul. Parkowa - £okietka), dla których S¹d Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê
wieczyst¹ Nr LE1Z/00013613/1:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹
przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie
istniej¹cym. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Chojnowa nieruchomoœci przeznaczone s¹ pod obs³ugê komunikacji zespó³ gara¿y samochodowych. Gmina posiada zatwierdzony projekt
budowlany i pozwolenie na budowê zespo³u gara¿y dla samochodów
osobowych Nr AB.7351/318/03 z dnia 21-07-2003 r.
Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
24 marca 2015 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka na
przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci (osoby
pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego,
a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego
rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ do dnia
20 marca 2015 r. na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
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Urz¹d Miejski, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut.
Urzêdu (ze wskazaniem nr dzia³ki). Wp³acenie wadium równoznaczne
jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz. U. Nr 207, poz. 2108
z póŸn.zm./.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e
post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej
ni¿ 50,00 z³. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ
niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty
odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na
konto Nr 13864400000001490620000020 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem umowy
notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem
umowy. Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia
umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³a-conego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub
telefonicznie pod numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach
organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.

GAZETA CHOJNOWSKA NR 04/829

Chojnowianka
szlifuje formê
Zimowe przygotowania, podczas których KS
Chojnowianka szlifuje formê do zbli¿aj¹cej siê
wielkimi krokami rundy rewan¿owej rozgrywek
o mistrzostwo IV ligi dolnoœl¹skiej trwa w najlepsze. Nasi zawodnicy, pod okiem trenera
Ireneusza Chrzanowskiego rozegrali ju¿ dwa
mecze kontrolne. Najpierw sparing z A-klasow¹
Odr¹ Chobienia zakoñczy³ siê remisem 2:2,
natomiast w ubieg³¹ sobotê chojnowianie
musieli uznaæ wy¿szoœæ du¿o lepiej pouk³adanej
dru¿yny Konfeksu Legnica (1:3). W obydwu
grach kontrolnych w szeregach Chojnowianki
pojawili siê zawodnicy testowani. Do nadchodz¹cej rundy, pomimo wszelkich trudnoœci
i przeciwoœci losu nasz zespó³ przygotowuje
siê cztery razy w tygodniu – na sali przy SP4,
si³owni przy Gimnazjum nr 2, a tak¿e na
klubowych obiektach i w Parku Piastowskim.
Miejmy wiêc nadziejê, ¿e dobrze fizycznie przygotowany zespó³ godnie rozegra drug¹ po³owê
sezonu i przyniesie jeszcze wiele radoœci

Bryd¿ ku pamiêci
6 lutego w Domu Schrama odby³ siê kolejny
Turniej bryd¿a sportowego parami. Doroczne
rozgrywki dedykowane s¹ pamiêci kolegówbryd¿ystów, których nie ma ju¿ wœród nas.
Tradycyjnie inauguruje go wizyta na chojnowskiej nekropolii, póŸniej zawodnicy zasiadaj¹ przy "zielonych stolikach".
W turnieju wziê³o udzia³ 15 par z Boles³awca,
Legnicy, Z³otoryi, Mi³kowic oraz Chojnowa.
Pieczê nad prawid³owym przebiegiem turnieju
sprawowa³ sêdzia Marek Drecki.
Wyniki turnieju podano tu¿ po zakoñczeniu
tj. oko³o godz. 21.00. Puchary dla zwyciêzców
ufundowa³ Burmistrz Chojnowa.

naszym kibicom. Warto dodaæ, ¿e wiêkszoœæ
spotkañ zbli¿aj¹cej siê rundy Chojnowianka
rozegra w Chojnowie. O przygotowaniach do
sezonu i kolejnych grach kontrolnych bêdziemy
informowaæ na ³amach naszej gazety.
Odra Chobienia 2:2 Chojnowianka
(obie bramki Jêdrusiak)
Konfeks Legnica 3:1 Chojnowianka
(zawodnik testowany)
Kuba.G.

Sportowiec Chojnowa 2014 r.
W trzeciej edycji plebiscytu na najlepszego
zawodnika i trenera roku 2014 Zag³êbia
Miedziowego w kategorii Sportowiec Chojnowa wygra³a Joanna Plizga - mieszkanka
naszego miasta, reprezentantka zespo³u koszykarek UKS Ekonom Legnica.
7 lutego na Gali Mistrzów laureatka odebra³a
nagrodê z r¹k burmistrza Jana Serkiesa.

fot. e-legnickie.pl

Klasyfikacja:
1. Andrzej Bartosik - Henryk Wiszniewski
2. Grzegorz Czapulak - Jerzy Zatorski
3. Józef Grybel - Boles³aw Grybel
4. Ryszard Makuch - Bronis³aw Tabisz
5. Leopold Kujawa - Andrzej Chomiczewski
6. Ryszard Raczkowski - Andrzej Kochanowski

W uroczystoœci i balu wziê³o udzia³ ponad
200 osób. Organizatorzy plebiscytu - portal
e-legnickie.pl i Urz¹d Miasta Legnica zadbali
o odpowiedni¹ oprawê. Galê poprowadzili
dziennikarka Katarzyna Szatkowska i komentator sportowy Canal+ i PRW Robert Skrzyñski.
By³ tak¿e koncert grupy Photony i wielogodzinny bal.
Tytu³y mistrzów - najlepszych w regioniezdobyli: Natalia Czerwonka, panczenistka
z Cuprum Lubin - srebrna medalistka Igrzysk
Olimpijskich z Soczi oraz £ukasz Stawarz
z Legnickiego Klubu Taekwondo, trener
reprezentacji Polski.
eg; fot. Mark.A

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pi¹ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej gara¿em o pow. u¿ytkowej 20,30 m2, po³o¿onej przy ul. Wincentego Witosa w Chojnowie
(na zapleczu budynku ul. Witosa 10-16 oraz Bohaterów Getta Warszawskiego 2-4), oznaczonej numerem geodezyjnym 33/13 o pow. 21 m2, wpisanej w ksiêdze wieczystej
Nr LE1Z/00014307/0 wraz z udzia³em 1/11 we w³asnoœci dz.nr 33/28 o pow. 106 m2, stanowi¹cej drogê dojazdow¹, wpisanej w ksiêdze wieczystej Nr LE1Z/00034824/6.

Cena wywo³awcza - 13.000,00 z³.
Wadium - 2.600,00 z³.
Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem
zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. W planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomoœæ ujêta jest
jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz
nieuci¹¿liwe us³ugi komercyjne; dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y dla potrzeb
mieszkañców wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Przetarg odbêdzie siê 10 marca 2015 r. o godz. 12.30 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej
wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów lub w kasie tut. Urzêdu
do dnia 04 marca 2015 r. (ze wskazaniem numeru dzia³ki). Uczestnicy przetargu
zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium,
zgodê wspó³ma³¿onka na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu nieruchomoœci
(osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub oœwiadczenie,
¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne ni¿ osoby
fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do
udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym
osobom.
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O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie
mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych, tj. nie mniej ni¿ 130,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej
w przetargu, wp³aca siê na konto Nr 13 8644 0000 0001 4906 2000 0020 Gmina
Miejska Chojnów, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej przed zawarciem
umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki pieniê¿ne
znalaz³y siê na rachunku bankowym tut. Urzêdu przed zawarciem umowy.
Sprzeda¿ zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i us³ug. Zgodnie z art.
41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U.
z 2014 r. poz. 518 z póŸn. zm.), je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy,
organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium
nie podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi
w ca³oœci nabywca. Pierwszy przetarg na sprzeda¿ nieruchomoœci odby³ siê
w 23 lipca 2014 r., drugi 7 paŸdziernika 2014 r., trzeci 19 listopada 2014 r.,
czwarty 21 stycznia 2015 r.
Gara¿ mo¿na ogl¹daæ w dniach 16.02.2015 r.-02.03.2015 r. Klucze dostêpne
s¹ w ChZGKiM, ul. Drzyma³y 30 - tel. 76 81-88-370.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem 76 81-86-684.
Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Kupiê mieszkanie na parterze, blisko dworca.
Wiadomoœæ: tel. 600-381-094.

OG£OSZENIA DROBNE
Domy mieszkania lokale
Sprzedam dom jednorodzinny o pow. 89 m2,
w Chojnowie, 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, gara¿,
piwnica. Dzia³ka o pow. 623 m2. Wiadomoœæ:
tel. 690-576-155.
Do sprzeda¿y dom w zabudowie szeregowej
w Chojnowie o pow. 90 m2. Funkcjonalny uk³ad
pomieszczeñ: 3 sypialnie, salon z kuchni¹, ³azienka, wc, pomieszczenia gospodarcze. Wiadomoœæ:
tel. 888-651-398.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w bloku o pow.
74,5m2, IIIp. 4 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno, balkon, piwnica, wymienione nowe okna PCV.
Cena 2400/m2. Wiadomoœæ: tel. 511-325-326
po godz. 15.00.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie
(ul. Kiliñskiego) o pow. 63,2 m2, wysoki parter,
3 pokoje, kuchnia, ³azienka, osobno wc, balkon,
piwnica. Cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel.
721-331-603 lub 603-248-304.
Okazja! Sprzedam mieszkanie o pow. 65m2 przy
ul. Boh. Powstania Warszawskiego w Chojnowie,
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, ³azienka, wc
osobno, balkon, piwnica. Mieszkanie po remoncie:
nowe tynki, wymieniona stolarka okienna i drzwi
wejœciowe. Wiadomoœæ: tel. 888-651-398 lub
797-292-052.
Sprzedam 2 mieszkania w nowej kamienicy
w Chojnowie przy ul. Koœciuszki o pow. 52 m2
w stanie deweloperskim i pod klucz. Salon z kuchni¹, sypialnia, przedpokój, ³azienka, wc. Wiadomoœæ:
tel. 888-651-398 lub 797-292-052.
Do sprzeda¿y mieszkania w nowej kamienicy
w Chojnowie przy ul. Rejtana o pow. 49 m2.
Mieszkania dedykowane osobom starszym
i nie tylko. Zastosowano szereg udogodnieñ:
szerokie drzwi, winda, niskie progi. Wiadomoœæ:
tel. 888-651-398 lub 797-292-052.

PHU POLERS
oferuje:

Sprzedam mieszkanie o pow. 55,96 m2 w centrum
Chojnowa, 3 pokoje, IIIp., rozk³adowe i s³oneczne,
po generalnym remoncie. Wiadomoœæ: tel.
501-244-158 lub 604-870-005.

Sprzedam lub zamieniê na 2 pokojowe z dop³at¹
mieszkanie w Chojnowie o pow. 85 m2 sk³adaj¹ce
siê z 3 pokoi, kuchni, spi¿arni, ³azienki, du¿a piwnica.
Wiadomoœæ: tel. 604-257-630.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 45 m2
w Chojnowie, w centrum miasta, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, du¿y balkon. Wiadomoœæ:
tel. 76 754-07-13.

Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe
przy ul. Wolnoœci, o pow. 35 m2, Ip., ogrzewanie
gazowe. Wiadomoœæ: tel. 531-688-373 lub
512-338-857.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie w starym budownictwie, 32 m2, Ip.,
ogrzewanie gazowe, dodatkowo piec kaflowy,
wymienione wszystkie okna, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka, przedpokój, piwnica. Bardzo niski czynsz.
Cena do negocjacji. Wiadomoœæ: tel. 537-049-327.

Sprzedam lokal handlowo-us³ugowy przy ul. Boh.
Powstania Warszawskiego. Lokal jest dwukondygnacyjny (posiada piwnicê u¿ytkow¹). Ka¿da
z kondygnacji 95 m2. Do lokalu przylega dzia³ka
w³asnoœciowa o pow. 170 m2. Wiadomoœæ:
tel. 531-926-392.

Sprzedam kawalerkê o pow. 36,5 m2, IIp., ul.
Samorz¹dowa. Wiadomoœæ: tel. 696-475-412.
Sprzedam mieszkanie w Rokitkach o pow. 76 m ,
Ip., 3 pokoje, ogrzewanie centralne, wymienione
okna, do mieszkania przynale¿y komórka,
mo¿liwoœæ dokupienia gara¿u obok bloku.
Wiadomoœæ: tel. 607-646-666.
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Sprzedam mieszkanie w Rokitkach o pow. 58,9 m2
z komórk¹ 3,7 m2, 2 pokoje, jadalnia, przy oœrodku
zdrowia, blisko jezioro i lasy. Zapraszamy do obejrzenia, cena 105 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 604-365-640.
Sprzedam lub zamieniê mieszkanie w kamienicy
84 m2, IIp., po remoncie, 2 pokoje, garderoba,
2 ³azienki, przedpokój, ogródek. Ogrzewanie swoje
gazowe, ocieplone. Zim¹ op³aty 200 z³. Bezczynszowe. Kamienica bardzo zadbana i mieszka
w niej 5 rodzin. Zamieniê na kawalerkê lub 2 pokoje
do IIp. Wiadomoœæ: tel. 792-610-544, 535-738-255.
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie w nowym
budownictwie o pow, 57 m2, IIp., 3 pokoje, blisko
szko³a, plac zabaw, targ.
Wiadomoœæ: tel. 696-951-666.
Do wynajêcia mieszkanie 3.pokojowe, pow. 78 m2
w Jaroszówce - wysoki parter z balkonem, piwnic¹,
gara¿em i ogródkiem. Wiadomoœæ: tel. 606-832-852.

Praca
Praca od zaraz dla Opiekunki osoby starszej
w Niemczech/w Anglii. Szybkie wyjazdy, wysokie
zarobki. Wiadomoœæ: tel. 506-289-100.

Dzia³ki
Dzia³ki budowlane w Chojnowie. Wiadomoœæ:
tel. 600-124-919 po godz. 16.00.
Sprzedam dzia³kê wypoczynkow¹ w Rokitkach
o pow. 286 m2, dobra lokalizacja, blisko lasu i jeziora.
Projekt drewnianego domku letniskowego gratis.
Wiadomoœæ: tel. 601-461-113 lub 604-870-005.
Dzia³ka budowlana z rozpoczêt¹ budow¹ w Bia³ej
11,5 ar. Cena 52 tys. z³. Wiadomoœæ: tel. 731582-071.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Chojnowie
znajduj¹c¹ siê przy ul. Solskiego (boczna Bielawskiej), pow. 1036 m2. Dzia³ka uzbrojona w sieæ
wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, sanitarn¹ i deszczow¹.
Wiadomoœæ: tel. 608-501-430.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Gniewomirowicach o pow. 9,17 ar. Wiadomoœæ: tel. 668391-972.

Inne
Sprzedam tanio ³awostó³ + 2 fotele w kolorze olcha
oraz rower damski. Wiadomoœæ: tel. 606-373-164.

Syndyk masy Upad³oœci ANBUD Firma Remontowo - Budowlana
w Witkowie sprzeda w drodze przetargu:
1. Nieruchomoœæ niezabudowan¹ wraz ze z³o¿em kruszywa naturalnego po³o¿on¹ w miejscowoœci
Okmiany 59-225 Chojnów na dzia³kach nr 358/9 i nr 358/8 o ³¹cznej powierzchni 6,25ha.
2. Nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹ w miejscowoœci Mogilno, dzia³ka nr 117/6
o powierzchni 0,5810ha.
3. Nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹ w miejscowoœci Bojanowo dzia³ka nr 512/2
o powierzchni 0,4022ha.

1. DRZEWO KOMINKOWE
- 110,00 z³/metr przestrzenny
2. WYNAJEM PODNOŒNIKA
- wys. 21m
Prace na wysokoœci
Przycinanie i wycinanie drzew

Informacje o w/w nieruchomoœciach oraz szczegó³owe warunki przetargu mo¿na uzyskaæ w biurze
syndyka ul. Kolska 3A pok.25 62-500 Konin.

Tel. kom. +48 604 221 886

tel. 63 228-10-68 lub 609 136 989, email hn.syndykbiuro@gmail.com
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BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej w Chojnowie:

Wa¿ne numery
telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie
- 76 818 82 85
MOPS
- 76 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe
- 112, 999;
Stra¿ Po¿arna
- 112, 998; 76 856 74 71
Policja
- 112, 997; 76 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994; 76 818 83 95
Pogotowie gazowe
- 992; 76 850 90 00
Pogotowie energetyczne
- 991; 76 818 82 83
Kancelaria Notarialna
- 76 852 39 00
Informacja PKS
- 76 818 84 76
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ - 76 818 86 81
ChZGKiM
- 76 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny
- 76 818 66 80
Przychodnia Rejonowa
- 76 818 85 14
Cmentarz Komunalny
- 76 818 66 80
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Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przed przyst¹pieniem do przetargu uczestnik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z przedmiotem
przetargu i stanem nieruchomoœci w terenie oraz
z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chojnowa.
Dzia³ka znajduje siê na terenie w pe³ni uzbrojonym; uzbrojenie znajduje siê w ul. I. Paderewskiego, bez przy³¹czy na nieruchomoœci.
Dzia³ka bezpoœrednio przylega do pasa drogowego drogi publicznej - ul. I. Paderewskiego.
Przez dzia³kê przebiega sieæ infrastruktury
technicznej - energetyczna.
Nabywca nieruchomoœci gruntowej:
- zapewni w³aœcicielowi sieci przebiegaj¹cej
przez dzia³kê swobodny do niej dostêp w celu jej
konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
- w przypadku kolizji z planowan¹ inwestycj¹,
prze³o¿y sieæ uzbrojenia podziemnego na w³asny
koszt, w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci, - niezbêdn¹ dla realizacji inwestycji infrastrukturê
wykona we w³asnym zakresie i na w³asny koszt.
Dzia³ka poroœniêta jest pojedynczymi drzewami.
W przypadku kolizji z planowan¹ zabudow¹
ewentualna wycinka drzew mo¿e nast¹piæ po
uzyskaniu zezwolenia w odrêbnym postêpowaniu
(nie dotyczy drzew, których wiek nie przekracza
10 lat oraz drzew owocowych).
Przetarg odbêdzie siê w dniu 10 marca 2015 r.
o godz. 1100 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego
w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na
konto Nr 39 8644 0000 0000 2121 2000 0050
Urz¹d Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1,
59-225 Chojnów do dnia 04 marca 2015 r.
(ze wskazaniem numeru dzia³ki).
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci, potwierdzenie
wniesienia wadium, zgodê wspó³ma³¿onka
na przyst¹pienie do przetargu w celu zakupu
nieruchomoœci (osoby pozostaj¹ce w ustawowym ustroju wspólnoœci maj¹tkowej) lub
oœwiadczenie, ¿e nieruchomoœæ bêdzie nabywana z maj¹tku odrêbnego, a podmioty inne

ni¿ osoby fizyczne dodatkowo wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u
w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /j.t.
Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/. Wp³acone wadium
zostanie zali-czone na poczet ceny nabycia,
je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
O wysokoœci post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym ¿e post¹pienie nie mo¿e
wynosiæ mniej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek
z³otych, tj. nie mniej ni¿ 170,00 z³. Cenê
nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu,
wp³aca siê na konto Nr 13864400000001490620000020 Gmina Miejska Chojnów,
pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów najpóŸniej
przed zawarciem umowy notarialnej, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby œrodki
pieniê¿ne znalaz³y siê na rachunku bankowym tut.
Urzêdu przed zawarciem umowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz. U.
z 2014 r. poz. 518 z póŸn. zm.), je¿eli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomoœci nie
przyst¹pi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ww.
ustawy, organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od
zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie
podlega zwrotowi. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci
nabywca. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w
pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod
numerem 76 81-86-684. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta
Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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